
 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

  

Bulevardul Navodari, nr. 215, 

Pavilion Administrativ,  

Navodari, Judetul Constanta, 

ROMANIA 

phone: + (40) 241 50 60 00 

+ (40) 241 50 61 50 

fax: + (40) 241 50 69 30 

office.rafinare@rompetrol.com 

www.rompetrol-rafinare.ro 

www.rompetrol.com 

 

 Trade Registry No: J 13/534/1991 

Fiscal Identification No: RO1860712 

IBAN: RO22BACX0000000030500310 

UniCredit Tiriac Bank – Constanta 

 

03 Mai 2017            Contact: Bogdan Urzica           

Tel: 021/305.77.45 

Rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, în revizie tehnică pentru 20 de zile 

Rompetrol Rafinare va întrerupe în perioada 3 – 22 mai activităţile de producţie ale celor două 

rafinării – Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti pentru realizarea lucrărilor tehnologice 

programate. Stabilite încă din luna noiembrie a anului trecut, valoarea totală a acestora se va 

ridica la peste 17,5 milioane USD. 

Lucrările vor fi coordonate de Rominserv, contractorul general al Grupului KMG International, şi 

vor viza optimizarea şi îmbunatirea fluxurilor de productie în acord cu noua capacitate de 

procesare a rafinăriei Petromidia, dar şi derularea unor lucrări de mentenanţă preventivă pentru 

creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea instalaţiilor şi protecţia mediului. 

Astfel, peste 2.000 de persoane cu diferite specializări (mecanică, electrică, automatizări, 

construcţii civile, tratamente anticorozive etc.) vor realiza lucrări de specialitate pentru înlocuirea 

catalizatorilor necesari menţinerii şi creşterii calităţii produselor petroliere, dar şi pentru 

verificarea, mentenanţa, calibrarea şi reautorizarea unor echipamente tehnologice (conducte, 

robineţi etc.) de pe platformele Petromidia şi Vega. 

Cele doua unităţi de productie ale KMG International vor asigura în această perioadă livrările de 

produse către clienţi din stocurile existente. 

Pentru acest an, Rompetrol Rafinare şi-a propus să proceseze un volum de circa 5,6 milioane 

tone materie primă, în creştere cu 3,5% faţă de nivelul istoric obţinut în 2016. În acelaşi timp, 

compania şi-a propus să comercializeze circa 5,3 milioane tone produse petroliere, din care circa 

83% carburanţi auto (benzine - 1,4 milioane tone, motorine - 2,76 milioane tone, gaz petrolier 

lichefiat – 241.000 tone). 

Rompetrol Rafinare este parte a Grupului KMG International şi operează Petromidia Navodari - cea 

mai mare unitate de profil din România şi una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre şi  

Vega Ploieşti – cea mai veche rafinărie în funcţiune (1905) şi unicul producător de bitum şi hexan, 

dar şi divizia de petrochimie -  singurul producător de polimeri din țară. 
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